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CHOROBA CHAGASA JAKO WYRAZ KULTURY UBÓSTWA  

Pomimo upływu ponad stu lat od momentu odkrycia choroby Chagasa, stan wie-
dzy na jej temat wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jak dotąd powstały jedynie dwa 
leki przeciwko owemu schorzeniu, produkowane w sposób niestały, niedostępne na sze-
roką skalę, charakteryzujące się niską skutecznością i powodujące groźne działania nie-
pożądane. Choroba Chagasa kojarzona jest głównie z marginalizowanymi warstwami 
społeczeństwa, przenoszące ją owady występują bowiem przede wszystkim w ubogich 
domostwach. Z tego względu uznawana jest powszechnie za przypadłość, która wynika 
z obiektywnie istniejących warunków życia. 

Analiza związanych z chorobą Chagasa reprezentacji społecznych, wierzeń, 
zwyczajów i wynikających z nich zachowań zdradza silny związek przyczynowo-
skutkowy między kulturą ubóstwa a działaniami podejmowanymi w zakresie zdrowia. 
Okazuje się, że niełatwa sytuacja ekonomiczna i społeczna, która w Ameryce Łacińskiej 
dotyczy wielkich grup społecznych, odciska silne piętno na sposobie myślenia o możli-
wościach poprawy własnych warunków bytowych. Kultura ubóstwa, spełniając funkcję 
mechanizmu obronnego wobec rzeczywistości, uniemożliwia zarazem przezwyciężenie 
trudności, determinuje postawy i styl życia, które ubóstwo utrwalają. Jednocześnie ce-
chy owej kultury, takie jak apatia, rezygnacja czy powszechna bezradność, powodują 
brak działań prewencyjnych związanych z zahamowaniem rozprzestrzeniania się choro-
by Chagasa.  

Tripanosomiasis americana, znana powszechnie jako choroba Chagasa, została 
odkryta i opisana przez brazylijskiego lekarza Carlosa Ribeiro Justiniano das Chagas 
dopiero w 1909 roku. Badania zmumifikowanych tkanek reprezentantów kultury preko-
lumbijskiej Chinchorro pozwalają jednak stwierdzić, że powodujące owo schorzenie pa-
sożyty, świdrowce Trypanosoma cruzi (T. cruzi), występują na terenach Ameryki Ła-
cińskiej od ponad 4 tysięcy lat1. Podejrzewa się, że śmierć Karola Darwina, autora słyn-
nego traktatu O powstawaniu gatunków, spowodowana została właśnie przez chorobę 
Chagasa. Zarówno symptomy, jak i przebieg dolegliwości u twórcy teorii ewolucji są 
zbieżne z charakterystyką schorzenia. W swoich zapisach z podróży do Ameryki Połu-
dniowej Darwin umieścił ponadto opis ukąszenia przez owada, który wiele lat później 
okazał się głównym wektorem choroby (przekazicielem czynnika chorobotwórczego)2.  
 

                     
* Mgr Alicja Kowalska – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 
1 C. Jaramillo et al., „Hallazgo de Tripanosoma cruzi en momias de más de 4000 años de 
antiguedad”, Medicina, t. 22, nr 2, 2000, ss. 119-125. 
2 R. Bernstein „Darwin’s illness: Chagas’ disease resurgens”, Journal of the Royal Society of 
Medicine, t. 77, 1984, ss. 608-609. 
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Istnieje kilka sposobów zarażenia świdrowcem T. cruzi. Dochodzi do niego naj-
częściej przy udziale pluskwiaków Triatominae (z rodziny Reduviidae, rzędu Hemipte-
ra). Niektóre gatunki żyją wyłącznie w selwie, inne – najprawdopodobniej wskutek 
działalności człowieka, która doprowadziła do zaburzenia równowagi ich naturalnego 
środowiska – całkowicie zaadaptowały się do bytowania w ludzkich domostwach lub 
w ich pobliżu. Te właśnie „udomowione” gatunki są szczególnie istotne z epidemiolo-
gicznego punktu widzenia (Triatoma infestans w Argentynie, Boliwii, Brazylii, Para-
gwaju, Urugwaju, Peru i Chile, Rhodonius prolixus w Kolumbii, Meksyku, Wenezueli 
i niektórych państwach Ameryki Środkowej, Triatoma dimidiata w Ekwadorze, Meksy-
ku i reszcie Ameryki Środkowej oraz Rhodonius pallescens w Panamie)3. 

RYC. 1. WYSTĘPOWANIE PLUSKWIAKÓW BĘDĄCYCH GŁÓWNYMI WEKTORAMI CHOROBY CHAGASA: 
Triatoma infestans, Triatoma dimidiata, Rhodonius prolixus 

 
 

Źródło: Chagas en las Américas: Espacios geoepidemiológicos de vigilancia y control. Una serie 
de cuatro mapas, http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/chagas-mapas.pdf, (15-12-2010). 

 
Istnieje szereg popularnych nazw regionalnych na 138 istniejących gatunków 

pluskwiaka: chinche lub chinche picuda w Hondurasie i Salwadorze, chipo w Wenezue-
li, pito w Kolumbii, bananon i chirimacha w Peru, chichâ w Paragwaju, barbeiro, chu-
pão, chupança, bicudo, fincão lub protocó w Brazylii, chinche besucona w Meksyku i 
chinche gaucha w Argentynie. Najczęściej pojawiającym się określeniem jest zapewne 
vinchuca, które w języku keczua oznacza „tego, który spada znienacka”4. Wszystkie 
owady z podrodziny Triatominae żywią się krwią z organizmu kręgowców. Ukąszenie 
nie jest bolesne, ale powoduje swędzenie. Drapiąc się, żywiciel sam przyczynia się do 
tego, że poprzez mikrouraz skóry do naczyń krwionośnych zostają wprowadzone świ-
drowce T. cruzi, wydalone przez insekta. 

                     
3 L. Diotaiuti, Ecología del vector de la enfermedad de Chagas, Programa Integrado da Doença 
de Chagas, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério de Saúde, Brasil, 2004; La salud en las 
Américas, Organización Panamericana de la Salúd, 2002, t. 1; A. Neghme Rodríguez, „La 
tripanosomiasis en América. Enfermedad de Chagas”, Revista Creces, 1982. 
4 M. Carlomagno et al., „Informe sobre Chagas”, Ciencia Hoy, t. 1, nr 2, 1989. 
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Oprócz tej drogi zakażenia pasożytami możliwe są także inne, na przykład wsku-
tek transfuzji krwi. Tego typu przypadki zdarzają się w rejonach, w których mimo pro-
gramów mających na celu tępienie pluskwiaka nadal duży odsetek populacji stanowią 
osoby zakażone świdrowcem, a przy tym nie istnieje obowiązek badania dawców krwi 
pod kątem choroby Chagasa. Transmisja wertykalna ma miejsce, gdy świdrowiec zdoła 
przeniknąć łożysko seropozytywnej matki i zainfekuje zarodek, lub podczas porodu na 
skutek kontaktu krwi matki z błonami śluzowymi dziecka. Ryzyko takiego zakażenia 
wynosi od 1% w Brazylii do 12% w Argentynie, Boliwii, Chile i Paragwaju. Przewiduje 
się, że ten sposób transmisji pozostanie poważnym problemem przez co najmniej 
30 najbliższych lat, do momentu znaczącego zmniejszenia się liczby zainfekowanych 
kobiet w wieku rozrodczym5. Stosunkowo niewiele przypadków infekcji ma miejsce na 
skutek wypadków laboratoryjnych, transplantacji organów czy za pośrednictwem ukła-
du trawiennego w sytuacji, gdy dochodzi do spożycia pokarmu zanieczyszczonego od-
chodami pluskwiaka6.  

W przebiegu choroby można wyróżnić trzy kluczowe etapy. Pierwsza faza, zwa-
na ostrą, występuje po 4-10 dniach od zakażenia i objawia się zależnie od sposobu, 
w jaki świdrowiec przedostał się do organizmu. W miejscu inokulacji rozwija się stan 
zapalny, w wielu przypadkach, gdy pasożyt zdoła przeniknąć przez błonę okrywającą 
gałkę oczną, występuje charakterystyczne opuchnięcie powieki zwane znakiem Ro-
maña. Inne symptomy pojawiające się w tej fazie to powiększenie węzłów chłonnych, 
niska gorączka, powiększenie wątroby i śledziony, biegunka, skurcze mięśni, zaburze-
nia oddychania, śpiączka, niebieskie zabarwienie błon śluzowych oraz bóle mięśni 
i stawów. Wszystkie wymienione powyżej objawy utrzymują się przez kilka miesięcy 
i świadczą o rozproszeniu T. cruzi w całym organizmie za pośrednictwem układu 
krwionośnego. Ocenia się jednak, że w 70-95% przypadków ostra faza choroby Chaga-
sa przebiega bezobjawowo, poważnie utrudniając jej wykrycie na tym etapie – kluczo-
wym dla ewentualnej kuracji. W około 1% przypadków, gdy pasożyty gwałtownie zaa-
takują tkanki serca lub centralnego układu nerwowego, infekcja może zakończyć się 
nagłą śmiercią, zwłaszcza u dzieci w pierwszym roku życia7. 

Po ostrej fazie choroby następuje odpowiedź immunologiczna organizmu, która 
prowadzi do zmniejszenia parazytemii, ograniczając ją do pewnych ognisk. Etap ten, 

                     
5 C. Náquira et al., „Breve reseña histórica de la enfermedad de Chagas, a cien años de su 
descubrimiento y situación actual en el Perú”, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salúd 
Pública, t. 26, nr 4, 2009, ss. 500-501; E. Días Gontijo et al., Mecanismos principales y atípicos 
de transmisión la Enfermedad de Chagas, Programa Integrado da Doença de Chagas, Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério de Saúde, Brasil 2004. 
6 F. Guhl „Epidemiología de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica y Colombia”, w Rosas, 
Fernando et al. (red.), Enfermedad de Chagas, Bogotá, Oficina de Publicaciones de Sociedad 
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 2007, ss. 9, 12; E. Días Gontijo et al., 
Mecanismos principales..., op. cit.; A. Nóbrega et al., „Oral Transmission of Chagas Disease by 
Consumption of the Açaí Palm Fruit, Brazil”, Emerging Infectious Diseases, 2009, s. 2. 
7 C. Náquira et al., „Breve reseña..., op. cit., s. 499; J. C. Pinto Dias et al., „A vida do barbeiro”, 
w Doença de Chagas. Textos de apoio, Ministério da Saúde, Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública, Brasília, ss. 6-9..., op. cit, s. 5. 
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zwany przewlekłym, charakteryzuje się powolną multiplikacją pasożytów i brakiem wy-
raźnych symptomów, pomimo poważnych zmian w zainfekowanych tkankach. Po okre-
sie od 10 do 35 lat choroba u 30–50% pacjentów przechodzi w fazę chroniczną. U zde-
cydowanej większości rozwija się kardiomiopatia związana z hipertrofią (przerostem) 
komór mięśnia sercowego. Zgon pacjentów z chroniczną kardiomiopatią Chagasa spo-
wodowany jest nagłą śmiercią sercową (mors subita cardialis, 55-63% przypadków), 
postępującą niewydolnością serca (20-25%) lub powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi 
(10-15%). Zajęcie przez T. cruzi tkanek przewodu pokarmowego prowadzi najczęściej 
do patologicznego poszerzenia światła jelita grubego i przełyku (megacolon oraz mega-
esophagus)8. 

Stan badań nad efektywnym leczeniem choroby Chagasa jest dalece niewystar-
czający. Istnieją jedynie dwa przestarzałe leki, wynaleziony w 1965 roku Nifurtimox 
oraz Benznidazol z 1969 roku, obydwa o niestałej produkcji i ograniczonej dostępności. 
Nikłe zainteresowanie badaniami nad nowymi, skuteczniejszymi lekami przemysł far-
maceutyczny tłumaczy najczęściej brakiem odpowiednich bodźców o charakterze finan-
sowym. Średni koszt wyprodukowania nowego leku ocenia się na około 800 milionów 
dolarów, co powoduje, że tylko 1% nowo zarejestrowanych preparatów ma na celu wal-
kę z chorobami tropikalnymi, występującymi głównie w regionach zamieszkanych 
przez najbiedniejsze społeczeństwa. Tymczasem około 90% inwestycji w badania 
i rozwój przemysłu przeznacza się na produkty farmaceutyczne dla 10% ludności świata 
o najwyższych dochodach9. 

Zastosowanie wyżej opisanych dwóch leków nie budzi wątpliwości w ostrej fa-
zie choroby – ich zaaplikowanie prowadzi wówczas do zatrzymania wewnątrzkomór-
kowej multiplikacji T. cruzi i zapobiega rozprzestrzenianiu się pasożyta po całym orga-
nizmie. Na tym etapie w 80% przypadków choroba Chagasa jest możliwa do całkowite-
go wyleczenia. Jeśli leki zostaną podane pacjentowi w ciągu 30 dni od pojawienia się 
pierwszych symptomów, leczenie farmakologiczne powinno trwać od 3 do 5 lat. W fa-
zie chronicznej choroby stosowanie obu dostępnych leków zaleca się jedynie wśród 
dzieci we wczesnym etapie tej fazy (eliminacja pasożyta możliwa jest w 60% przypad-
ków w ciągu 5-10 lat nieprzerwanego leczenia farmakologicznego). U dorosłych w fa-
zie chronicznej choroby Chagasa udaje się wyeliminować pasożyta tylko w około 20% 
przypadków na drodze długofalowego leczenia, które trwa od 20 do 30 lat10. 

                     
8 C. de Pérez et al., „Etiología, fisiopatía e immunología de la enfermedad de Chagas”, w Rosas, 
Fernando et al., Enfermedad de..., op. cit., ss. 17-18; C. Náquira et al., „Breve reseña..., op. cit., 
s. 500; L. Kirchhoff, Chagas Disease (American Trypanosomiasis), 2009, A. Montoya et al., 
„Manifestaciones digestivas de la enfermedad de Chagas”, w Rosas, Fernando et al., Enfermedad 
de..., op. cit., s. 43. 
9 R. Manzur et al., Enfermedad de Chagas: controversia sobre tratamiento específico en fases 
latente y crónica, 2o Simposio Internacional de Enfermedad de Chagas en Internet, Federación 
Argentina de Cardiología, 2002; J. Urbina, „Nuevos avances en el desarrollo del tratamiento 
etiológico de la enfermedad de Chagas”, w Rosas, Fernando et al., Enfermedad de..., op. cit., 
ss. 174-175. 
10 A. Luquetti et al., „Tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas”, w: Rosas, Fernando et 
al., Enfermedad de..., op. cit., s. 147. 
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Zwolennicy stosowania dostępnych preparatów argumentują, że  

[leczenie], chociaż niezdolne do wyeliminowania parazytemii u większości pacjentów, 
prowadzi do znaczącej minimalizacji patologicznych zmian (…) i rzadszego pogarszania 
się obrazu klinicznego11. 

Przeciwnicy przepisywania Nifurtimoxu i Beznidazolu dowodzą, że szansa na 
wyleczenie jest niewielka i okupiona poważnymi powikłaniami. Komplikacje powstałe 
w wyniku zastosowania dostępnych leków mogą utrzymywać się długo po zawieszeniu 
kuracji. W 30% przypadków pojawiają się niepożądane reakcje takie jak anoreksja, 
nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, stany zapalne skóry, bezsenność, halucy-
nacje i psychoza. Ze względu na wątpliwe wyniki kliniczne w długim horyzoncie cza-
sowym oraz na niekorzystną relację ryzyka i korzyści wynikających z użycia leków w 
większości przypadków lekarze ograniczają się do leczenia objawowego12. 

Prawidłowa ocena skali zjawiska, jakim jest choroba Chagasa, wymaga analizy 
wiarygodnych danych dotyczących liczby zachorowań. Zgodnie z jedynym komplet-
nym badaniem statystycznym zrealizowanym w latach 1980–1985 (a więc jeszcze przed 
implementacją regionalnych programów walki z pasożytem) w Ameryce Łacińskiej 
znajdowało się 17,4 milionów osób zarażonych T. cruzi, a około 100 milionów (czyli co 
czwarty mieszkaniec regionu) było bezpośrednio zagrożonych infekcją. Liczbę zacho-
rowań oceniono na 300 tysięcy nowych przypadków rocznie, a śmiertelność – na 
21 tysięcy, przede wszystkim wśród dzieci13. W 2005 roku Panamerykańska Organiza-
cja Zdrowia oceniła liczbę zainfekowanych T. cruzi na 7 694 500 osób, a liczbę bezpo-
średnio zagrożonych infekcją – na 108 595 00014.  

Od odkrycia choroby Chagasa upłynął już ponad wiek, niemniej jednak nadal ma 
ona status endemii i stanowi czwartą spośród najczęstszych przyczyn zgonów i niepeł-
nosprawności mieszkańców regionu (obfitsze żniwo zbierają tylko choroby układu od-
dechowego, biegunka i AIDS)15, a stan badań nad metodami leczenia jest dalece niewy-
starczający. Akcje prewencyjne i zwalczania choroby są powolne i podejmowane zwy-
kle zbyt późno, ponieważ – jak twierdzi Eduardo Galeano:  

[Problem] nie eksploduje jak bomby, nie brzmi jak wystrzały karabinów. Jak głód zabija 
w milczeniu. Podobnie jak głód, zabija milczących, którzy żyją i umierają skazani na ci-
szę i zapomnienie. Tragedia, która nie wybrzmiewa, chorzy, którzy nie płacą, choroba, 
która nie przynosi zysków. Choroba Chagasa nie jest biznesem zdolnym do przyciągnię-
cia przemysłu farmaceutycznego, nie jest też przedmiotem zainteresowania polityków 

                     
11 J. Urbina, „Nuevos avances..., op. cit., s. 167. 
12 R. Manzur et al., Enfermedad de..., op. cit.; W. Apt et al., „Tratamiento antiparasitario de la 
enfermedad de Chagas”, Revista Chilena de Infectología, t. 25, nr 5, 2008, s. 384. 
13 Control of Chagas disease. Second Report of the WHO Expert Committee, World Health 
Organization, Geneva, 2002, s. 63. 
14 Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las Américas, Organización 
Panamericana de la Salud, Montevideo, 2006, ss. 1-6. 
15 M. Sanmartino et al., „Conocimientos sobre la enfermedad de Chagas y factores de riesgo en 
comunidades epidemiológicamente diferentes de Argentina”, Revista Panamericana de Salud 
Pública, t. 7, nr 3, 2000, s. 173. 
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i dziennikarzy. Wybiera swoje ofiary spośród biedoty. Podgryza je i powoli, krok po kro-
ku, wykańcza. Oni nie mają żadnych praw, nie mają też pieniędzy na kupienie tych praw. 
Nie mają nawet prawa wiedzieć, że umierają16. 

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje chorobę Chagasa za jedną z siedemnastu 
„zaniedbanych” chorób tropikalnych (NTD, Neglected Tropical Diseases), które prze-
trwały wyłącznie w najbiedniejszych i najbardziej marginalizowanych społecznościach. 
Większość z nich mogłaby zostać stosunkowo łatwo wyeliminowana, ale ze względu na 
niewielkie znaczenie polityczne grup społecznych, których choroby te dotyczą, uzna-
wane są one za zbyt mało priorytetowe zagrożenia zdrowia publicznego. Występowanie 
większości chorób z owej listy koncentruje się w rejonach, w których panuje skrajne 
ubóstwo, takich jak nieprzystępne tereny wiejskie, miejskie dzielnice slumsów czy stre-
fy konfliktów zbrojnych. Ich mieszkańcy często umierają, zanim przypadłość zostanie 
chociażby zdiagnozowana17. 

Przyczyny większości chorób ujętych na liście NTD dalece wykraczają poza 
aspekty biologiczne. W przypadku choroby Chagasa oczywistym jest ścisły związek 
pomiędzy zakażeniem a warunkami społeczno-ekonomicznymi, w których żyje dana 
społeczność. Tripanosomiasis americana często nazywana jest chorobą nędzy ze 
względu na skłonność pluskwiaków Triatominae do zagnieżdżania się w ubogich do-
mostwach o glinianych ścianach i palmowych, bambusowych lub trzcinowych dachach. 
Wszelkiego rodzaju szczeliny powstałe w tego typu powierzchniach służą im za schro-
nienie w ciągu dnia, z których wychodzą na żer po zapadnięciu zmroku.  

Tak oto powstaje błędne koło: nędza warunkuje zakażenie, a nosicielstwo paso-
żyta wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo zatrudnienia, bez czego trudno sobie 
wyobrazić szanse na poprawę warunków życia. Choroba Chagasa występuje w konkret-
nych warunkach przestrzennych i społecznych. Okoliczności procesu transmisji, zapo-
biegania, kontroli i leczenia warunkowane są szerszymi zjawiskami w Ameryce Łaciń-
skiej, które obejmują kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne18. 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa charakterystyczne podejścia do 
społecznych uwarunkowań choroby Chagasa. Pierwsza grupa badaczy stoi na stanowi-
sku, że endemia ta występuje w takich warunkach materialnych życia społecznego, któ-
re są niemożliwe do uniknięcia i nie ulegają zmianie na poziomie jednostki (np. system 
własności i zatrudnienia w Ameryce Łacińskiej). Wśród drugiej grupy badaczy społecz-
nych uwarunkowań choroby Chagasa dominuje pogląd, że źródłem trwania endemii są 
kulturowe aspekty życia takie jak zachowanie jednostki, wiedza, zwyczaje i społeczne 
reprezentacje zjawiska. 

                     
16 E. Galeano, Chagas. Una tragedia silenciosa, Médicos sin Fronteras, Editorial Losada, Buenos 
Aires 2005, s. 113. 
17 A. Kowalska et al., „Chagas disease – American trypanosomiasis”, Polish Annals of Medicine, 
t. 18, nr 1, 2011, s. 156. 
18 R. Briceño-León et al., „The social determinants of Chagas disease and the transformations of 
Latin America”, Cadernos de Saúde Pública, t. 19, nr 1, 2007, s. 109; R. Briceño-León, „La 
enfermedad de Chagas en las Américas: una perspectiva de ecosalud”, Cadernos de Saúde 
Pública, t. 25, Suplement 2009, s. 71. 
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Chociaż problem braku ziemi w Ameryce Łacińskiej wywodzi się jeszcze z cza-
sów kolonialnych i feudalizmu, warto zwrócić uwagę na kilka współczesnych zjawisk 
w tym zakresie. Na przykład na terenach kolonizacji selwy brazylijskiej obserwuje się 
ostatnio wznoszenie tak zwanych cafuas, chat z patyków i gliny. Stanowią one schro-
nienie dla imigrantów, którzy usiłują wejść w posiadanie ziemi poprzez podbój prze-
strzeni należącej dotąd do natury. Zdają sobie oni sprawę, że nigdy nie byliby w stanie 
jej kupić, ponieważ nie dysponują odpowiednimi środkami. Na obszarach wiejskich za-
równo ewolucja prawa pracy, jak i tendencje gospodarcze prywatyzacji i koncentracji 
własności doprowadziły do powstania nowej kategorii społecznej – pracownika sezo-
nowego, robotnika bez stałego zatrudnienia, który pracuje na gruntach prywatnych firm 
za dniówkę często równą płacy minimalnej w danym regionie. Charakterystyczną cechą 
tej grupy jest zamieszkiwanie w znacznej odległości od miejsca pracy oraz brak zobo-
wiązań, które mogłyby wiązać ich z jakąkolwiek przestrzenią19. 

Podobna sytuacja ma miejsce na obszarach miejskich. Najubożsi zajmują należą-
ce do państwa tereny na obrzeżach wielkich aglomeracji, wzgardzone przez innych ze 
względu na niekorzystne położenie (tereny zalewowe, zagrożenie lawinami błotnymi). 
Mieszkańcy tych okolic są w większości imigrantami ze wsi, którym miasto nadal jest 
obce, choć wielu z nich przebywa tam od dziesięcioleci. Żyją w ciągłym zawieszeniu, w 
oczekiwaniu na możliwą eksmisję i ze stałą świadomością, że zajmowana przez nich 
ziemia nigdy nie stanie się ich własnością. Skoro „dom jest schronieniem tymczaso-
wym, podobnie jak tymczasowy jest ich pobyt na tej ziemi”20, inwestowanie niewiel-
kich środków w remont domostw wydaje się wielce ryzykownym przedsięwzięciem. 

Ciągłe balansowanie na krawędzi minimum egzystencjalnego i długa lista naj-
pilniejszych potrzeb odsuwają na dalszy plan kwestie takie jak budowa domu z trwałych 
materiałów, uniemożliwiających skolonizowanie go przez wektory choroby Chagasa. 
Wiele programów zwalczania endemii okazało się nieskutecznych, ponieważ podjęto 
metody nieadekwatne do zasad ekonomii przetrwania, zgodnie z którymi żyje więk-
szość osób już zarażonych lub zagrożonych infekcją T. cruzi. Wprowadzenie w życie ła-
twych z pozoru zaleceń sanitarnych często nie jest możliwe w określonej sytuacji. Jak 
zauważa Roberto Briceño-León, „nie można prosić pacjenta, który nie ma zegarka, by 
brał tabletkę co cztery godziny”21. 

Ze względu na fakt, że do tej pory nie wynaleziono szczepionki ani skutecznych 
leków, które pozwoliłyby na zatrzymanie rozprzestrzeniania się choroby, strategia naj-
częściej przyjmowana przez państwa endemiczne opiera się głównie na próbach zmniej-
szenia transmisji wektorowej poprzez spryskiwanie domów środkami owadobójczymi. 

                     
19 J. C. Pinto Dias, „Aspectos socioculturais e econômicos na expansão e no controle da doença 
de Chagas humana”, Annales de la Société Belge de Médecine Tropicale, t. 65, Suplement 1, 
1985, ss. 120-121. 
20 X. García, Cultura de la pobreza, Taller de formación para cooperantes: Estrategias para la 
reducción de la pobreza en República Dominicana y Haití 2006, s. 3; R. Briceño-León, The 
social…, op. cit., s. 200. 
21 R. Briceño-León, „Las ciencias sociales y la salud: un diverso campo teórico”, Ciência 
& Saúde Coletiva, t. 8, nr 1, 2003, ss. 38-39. 
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Istnieje jednak kilka czynników, które ułatwiają ponowne zagnieżdżenie się owadów 
lub przetrwanie ich ognisk: niski poziom higieny, stała obecność zwierząt, gromadzenie 
rzadko używanych przedmiotów i plonów w domach. Liczne badania terenowe prze-
prowadzone na obszarach z najwyższym odsetkiem zakażonej populacji dowodzą, że 
wiedza o roli owych czynników jest bardzo ograniczona (zarówno w społecznościach, 
w których nie realizowano nigdy akcji spryskiwania budynków ani edukacyjnych 
warsztatów w placówkach służby zdrowia, jak i w miejscach, gdzie takie działania zo-
stały uprzednio przeprowadzone). 

RYC. 3. WARUNKI PANUJĄCE W JEDNYM Z WIEJSKICH DOMOSTW W BOLIWII  

 

Źródło: Galeano 2005: 22. 

Z analizy powyższych wyników nasuwa się ogólny wniosek o pilnej potrzebie 
przeprowadzenia kampanii edukacyjnych w rejonach endemicznych. Wielu autorów 
wyznaje pogląd, że dostarczenie odpowiednich danych o chorobie Chagasa jest 
najbardziej adekwatną metodą promowania stałych zmian w zachowaniu ludzi. 
U podstaw takiego rozumowania, a także większości realizowanych programów 
kontroli transmisji wektorowej leży teoria Health Belief Model autorstwa Irwina 
Rosenstocka, zakładająca istnienie liniowej zależności pomiędzy posiadaną wiedzą o 
danej chorobie a zachowaniami z nią związanymi22. Zgodnie z takim założeniem już 

                     
22 L. Manderson, „Applying medical anthropology in the control of infectious disease”, Tropical 
Medicine and International Health, t. 3, nr 12, 1998, s. 1021; F. Soto Mas et al., „El modelo de 
creencias de salud. Un enfoque teórico para la preveción del SIDA”, Revista Española de Salud 
Pública, t. 71, nr 4, 1997, ss. 335-336, 338; E. San Pedro et al., „El Modelo de Creencias de 
Salud: Revisión Teórica, Consideración Crítica y Propuesta Alternativa. Hacia un Análisis 
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samo edukowanie osób zagrożonych chorobą Chagasa powinno wywołać u nich 
pożądane postawy w dziedzinie zdrowia i warunków sanitarnych. 

W odniesieniu do praktyk, które wpływają na ryzyko zarażenia chorobą Cha-
gasa, „dane świadczą o powszechnym doświadczeniu pedagogicznym: wiedza nie jest 
równoznaczna ze zgodnym z tą wiedzą postępowaniem”23. Wystarczy tu wskazać 
lekarzy, którzy z pewnością zdają sobie sprawę ze szkodliwości tytoniu, ale sama 
wiedza na ten temat nie zawsze odstręcza ich od palenia papierosów24. Motywy danych 
zachowań lub ich braku są dużo bardziej skomplikowane i nie można ich przypisywać 
jedynie niewystarczającemu poziomowi wiedzy. 

Niedostateczne wyniki lub wręcz zupełne fiasko inicjatyw edukacyjnych 
związanych z chorobą Chagasa skierowało zainteresowanie badaczy na uwarunkowania 
społeczne i kulturowe. Rolą antropologów jest wyjaśnienie kontekstu, przez który 
filtrowane są pojęcia zdrowia i choroby, wierzenia i wartości, oraz dostosowanie metod 
walki z endemią do czynników kulturowych. W przypadku programów prewencyjnych 
związanych z chorobą Chagasa należy postawić pytanie, dlaczego niektórzy mieszkańcy 
stref endemicznych stosują się do zaleceń przedstawicieli instytucji sanitarnych, a inni 
nie. W wielu domach zachowały się warunki sprzyjające infestacji (tzn. inwazji 
pasożytów), takie jak „niedokończone ściany budynków, pozbawione ostatniej warstwy 
cementu, która zlikwidowałaby wszystkie szczeliny między cegłami lub pęknięcia, 
w których mieszka wektor choroby”. Wydaje się, że ten ostatni szczegół wykończenio-
wy, kluczowy ze względu na zdrowie, nie zależy wyłącznie od środków materialnych, 
którymi dysponuje jednostka, lecz również od determinacji potrzebnej do zmiany 
warunków bytowania, a to już zdecydowanie „jest sprawą kultury”25. 

Z wyników wielu badań terenowych prowadzonych w celu zidentyfikowania re-
prezentacji społecznych zjawiska wyłania się smutny obraz mieszkańców stref ende-
micznych, którzy oprócz życia w trudnych warunkach materialnych i sanitarnych pre-
zentują postawy pełne rezygnacji i pesymizmu co do możliwości uniknięcia choroby, 
a postawy te wpływają z kolei na brak działań prewencyjnych z ich strony. Mechanizm 
ten wykazuje uderzające podobieństwo do modelu powstawania i utrwalania się „kultu-
ry nędzy” opisanej w latach sześćdziesiątych XX wieku przez amerykańskiego antropo-
loga Oscara Lewisa26. Cechy indywidualne społeczności badanych w kontekście choro-
by Chagasa, a także ich nastawienie do przyszłości oraz do reszty społeczeństwa w du-
żej mierze również są zbieżne z obserwacjami Lewisa. Pomimo upływu dekad od stwo-
rzenia teorii kultury nędzy oraz poddania jej poważnej krytyce wydaje się, że niektóre 

                                                                                                           
Funcional de las Creencias en Salud”, Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica, 
t. 3, nr 1, 2003, ss. 94-95. 
23 G. Ávila Montes et al., „La enfermedad de Chagas en la zona central de Honduras: 
conocimientos, creencias, prácticas”, Revista Panamericana de Salud Pública, t. 3, nr 3, 1998, 
s. 161. 
24 R. Briceño-León, „Siete tesis sobre la educación sanitaria para la participación comunitaria”, 
Cadernos de Saúde Pública, t. 12, nr 1, 1996, s. 12. 
25 R. Briceño-León, „Las dimensiones sociales de la enfermedad de Chagas”, w: Rosas, Fernando 
et al. (red.), Enfermedad de..., op. cit., ss. 200-201. 
26 O. Lewis, „The Culture of Poverty”, Scientific American, t. 215, nr 4, 1966, s. 19. 
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jej elementy mogą okazać się przydatne w wyjaśnianiu uporczywego występowania 
choroby Chagasa. 

TAB. 2. POZIOM WIEDZY O CHOROBIE CHAGASA 

 

Źródło: Verdú et al. 2003: 168, Ávila Montes et al. 1998: 158-160, Chávez-Prieto et al. 2006: 22, 
Cabrera et al. 2003: 149-151, León Canelón et al. 2002: 224-225. 
 

Oscar Lewis po raz pierwszy użył pojęcia „kultura nędzy” (tłumaczonego rów-
nież jako „kultura ubóstwa”) w 1959 roku w książce Antropologia nędzy. Pięć rodzin27. 

                     
27 O. Lewis, Antropología de la pobreza. Cinco familias, Fondo de Cultura Económica, México, 
1961. 
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W późniejszych publikacjach sam autor przyznał, że w tamtym czasie uważał koncept 
za model tymczasowy, podlegający dyskusji. Jego zainteresowanie zagadnieniem nędzy 
powstało w wyniku dostrzeżenia dwóch zupełnie przeciwstawnych interpretacji charak-
teru biednych. Jako antropolog Lewis próbował „postrzegać ubóstwo i towarzyszące mu 
cechy, składające się na pewną kulturę z własną strukturą i uzasadnieniem, jako styl ży-
cia przekazywany z pokolenia na pokolenie”28. 

RYC. 4. RODZAJ ŚCIAN, KTÓRE UŁATWIAJĄ KOLONIZACJĘ WEKTORÓW 

 

Źródło: Organización Panamericana de la Salud: http://www.mex.ops-oms.org/contenido/cha-
gas.htm. 

Nauki społeczne najczęściej posługują się definicjami ubóstwa opartymi na 
obiektywnym i wymiernym wskaźniku, jakim są dochody jednostki. Takie podejście 
wymaga jednak „wytyczenia linii podziału, (…), określenia progu nędzy polegającego 
na identyfikacji i zaklasyfikowaniu jako ubogich osób poniżej pewnego poziomu [do-
chodów]”29. Tradycyjny sposób postrzegania biedy skupia się na aspekcie istotnych 
niedoborów materialnych lub braku środków na osiągnięcie akceptowalnego poziomu 
życia. Chociaż sposób definiowania ubóstwa w powyższych kategoriach umożliwia 
pomiary, porównanie skali w różnych regionach geograficznych, ewolucję w czasie 
i przestrzeni, to ogranicza problem do podstawowych potrzeb człowieka związanych 
ściśle z przeżyciem.  

Z punktu widzenia nauk społecznych ubóstwo to zjawisko wielowymiarowe, 
obejmujące „niski poziom zdrowia i edukacji, ograniczony dostęp do wody pitnej 
i urządzeń sanitarnych, brak bezpieczeństwa fizycznego, brak liczącego się głosu 
w społeczeństwie i niewystarczające możliwości poprawy życia”30. Lewis twierdził, że 
użył terminu „kultura” w odniesieniu do biedy właśnie po to, by zwrócić uwagę na fakt, 
że „to nie tylko stan deprywacji ekonomicznej, dezorganizacji lub braku czegoś. Jest to 

                     
28 O. Lewis, La vida: A Puerto Rico family in the Culture of Poverty, Random House, New York, 
1966, ss. XLII-XLIII. 
29 F. Ardiles, „Apuntes sobre la pobreza y su cultura”, Observatorio Laboral Revista Venezolana, 
t. 1, nr 2, 2008, ss. 130-131. 
30 Poverty and Inequality Analisis, World Bank. 
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również kategoria pozytywna w tym sensie, że ma strukturę, zasady, którymi się rządzi, 
i własne mechanizmy”31. 

Kultura nędzy w rozumieniu Lewisa stanowi pewien wzór dostarczający gotowe 
rozwiązania problemów dnia codziennego. Na styl życia przedstawicieli kultury nędzy 
nie wpływają czynniki takie jak narodowość czy bycie mieszkańcem miasta lub wsi. W 
każdym zakątku świata kultura nędzy ma tożsame skutki, wpływając na strukturę rodzi-
ny, formę relacji międzyludzkich, zwyczaje, system wartości i cechy charakteru, które 
umacniają się wśród ubogich za pośrednictwem socjalizacji biedy. Dla Lewisa podo-
bieństwa w stylu życia biednych z różnych krajów dowodzą konwergencji odpowiedzi 
kulturowych na identyczne problemy, świadcząc o istnieniu uniwersalnej kultury ubó-
stwa w sensie geograficznym32. 

Wykształceniu kultury nędzy w danej społeczności najczęściej służą podobne 
pochodzenie społeczno-ekonomiczne jej członków, zbliżone warunki materialne, bli-
skość w przestrzeni fizycznej, pewne właściwości psychologiczne oraz częste interakcje 
w rodzinie. Wystąpienie powyższych warunków per se nie jest jednak wystarczające, 
by wykształciła się kultura nędzy – dopiero poczucie identyfikacji decyduje o przyna-
leżności do niej. Według Lewisa styl życia części osób biednych (około 20% z nich) na 
tyle różni się od stylu życia reszty społeczeństwa, że stanowi wręcz o zaistnieniu odręb-
nej kultury. W tym sensie poczucie uczestnictwa w kulturze ubóstwa jest istotniejsze od 
samego poziomu dochodów33.  

Lewis podzielił cechy charakteryzujące kulturę ubóstwa na cztery ogólne katego-
rie: po pierwsze, te dotyczące więzi jej przedstawicieli z resztą społeczeństwa, po dru-
gie, te odnoszące się do charakteru wspólnoty, po trzecie, te określające więzi rodzinne, 
wreszcie, te dotyczące postaw i wartości na poziomie jednostki. 

Brak uczestnictwa i integracji w strukturach społeczeństwa (partie polityczne, 
związki zawodowe), niechęć do instytucji publicznych i wyraźna nieufność wobec rzą-
du mogą mieć wiele przyczyn, od niedysponowania odpowiednimi środkami, segrega-
cji, dyskryminacji, po lęk wobec nich. Wydaje się, że hierarchiczny charakter relacji 
między ubogimi a urzędnikami również nie jest w tym kontekście bez znaczenia. Lewis 
zauważa, że przedstawiciele kultury nędzy są bardzo krytyczni wobec podstawowych 
instytucji, ponieważ z jednej strony w niewielkim stopniu korzystają na ich działalności, 
a z drugiej postrzegają je jako należące do klas dominujących. Instytucje te nie mogą 
zatem w autentyczny sposób reprezentować interesów ubogich. W przypadku choroby 
Chagasa przyjmuje się, że stosowane dotychczas strategie kontroli wektorowej, będące 
inicjatywami zewnętrznymi i wdrażanymi przez „obcych”, stworzyły potrójną odpor-
ność: „wektorów na środki owadobójcze, pasożytów na chemioterapię, a ludzi na tego 
typu odgórne programy”34. 

                     
31 O. Lewis, Los hijos de Sánchez, Fondo de Cultura Económica, México, 1964, ss. 2-3. 
32 O. Lewis, „The Culture …, op. cit., s. 19. 
33 O. Lewis, La vida..., op. cit., ss. XLVIII -XLIX ; D. Miller, „A partial test of Oscar Lewis’s Culture 
of Poverty in Rural America”, Current Anthropology, t. 17, nr 4, 1976, s. 720; J. Roach et al., 
„An Evaluation of the Concept Culture of Poverty”, Social Forces, t. 45, nr 3, 1967, s. 387. 
34 R. Briceño-León, Siete tesis..., op. cit., s. 8. 
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TAB. 3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KULTURY NĘDZY 

NA RÓŻNYCH POZIOMACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

kultura n ędzy  
a kultura dominuj ąca 

niewielka integracja i uczestnictwo, 

nieufność wobec instytucji publicznych, 

brak zaufania wobec władz,  

świadomość wartości mieszczańskich,  

identyfikacja z niektórymi z nich, ale tylko na poziomie wer-
balnym 

społeczność 

fatalne warunki życia,  

życie w ciasnocie,  

poczucie wspólnoty,  

brak organizacji,  

poczucie przynależności do najbliższego sąsiedztwa 

rodzina 

brak dzieciństwa,  

wczesna inicjacja seksualna,  

wolne lub niezalegalizowane związki,  

rodziny, w których centralnym punktem jest matka,  

autorytaryzm,  

brak prywatności,  

machismo, 

przemoc domowa, 

alkoholizm 

jednostka (wierzenia, 
postawy i wartości) 

poczucie marginalizacji, niższości, słaba struktura ego, 

wyuczona bezradność, 

zależność od czynników zewnętrznych, 

postawy rezygnacji, fatalizmu i pasywności,  

orientacja czasowa ku teraźniejszości (spontaniczność),  

zaburzenia identyfikacji seksualnej,  

niewielka zdolność odkładania w czasie zaspokojenia potrzeb, 

orientacja lokalna,  

brak świadomości historycznej,  

brak świadomości klasowej, 

niewielkie aspiracje. 

Źródło: Lewis 1964. 

Jedną z możliwych przyczyn oporu wobec interwencji z zewnątrz jest po-
wszechny brak zaufania społeczeństwa wobec najważniejszych instytucji oraz brak legi-
tymizacji ich działań wśród docelowych beneficjentów. Niektórzy autorzy sytuują 
awersję wobec programów kontroli wektorowej w szerszym kontekście nierównej rela-
cji rządzący–uciskani, która reguluje stosunki między instytucjami państwa a biedotą. 
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W wyniku badania przeprowadzonego w regionie andyjskim okazało się, że mieszkańcy 
obszarów peryferyjnych sprzeciwiają się każdej inicjatywie, która wyrażałaby asyme-
tryczny stosunek władzy, tak w dziedzinie zdrowia, jak i w każdej innej. W tej sytuacji 
wydaje się naturalne, że z krytycyzmem podchodzą do każdej oferty pochodzącej z in-
nego poziomu społecznego (innej kultury)35. 

Reakcje odrzucenia lub buntu przeciwko nałożeniu pewnych obowiązków sani-
tarnych mają miejsce zwłaszcza w przypadku nieuwzględniania opinii mieszkańców lub 
nawet działania wbrew ich woli, co oznacza jednoczesne uznanie ich za przedmiot in-
terwencji, a nie podmiot. Zasadą leżącą u podstaw takich programów często bywa prze-
konanie o ignorancji mieszkańców i o ich upośledzonej kondycji społecznej, która 
oznacza, że powinni oni z wdzięcznością przyjąć każdą „akcję cywilizacyjną” ze strony 
państwa. Zgodnie z tą paternalistyczną perspektywą część programów rządowych ma na 
celu ochronę obywateli, mimo że oni sami tego sobie nie życzą. W tego typu stosunku 
władzy pracownik służby zdrowia planuje i zarządza, a rola społeczności (beneficjenta) 
ogranicza się do wypełniania poleceń i przestrzegania ustanowionych zasad. Wprawdzie 
wertykalne programy zdrowotne „mogą być bardziej wydajne i szybciej osiągać cele, 
ale trwałość tych działań w czasie jest krucha, ponieważ ludzie nie będą współpraco-
wać, by je utrzymać, skoro nie uważają ich za własne”36. 

Relacje hierarchiczne nie przejawiają się jedynie w założeniach programów sani-
tarnych, ale stanowią również podłoże dyskursu pracowników służby zdrowia. Powstaje 
poważne napięcie pomiędzy naukową wiedzą medyczną a mądrością ludową. Relacja 
władzy przekłada się tym samym na opozycje: wiedza kosmopolityczna – wiedza 
rdzenna, myślenie poprawne – myślenie błędne, nauka – magia, prawda – mit. Zakłada 
się, że należy zastąpić wiadomości nieprawdziwe tymi odpowiednimi. Instytucje odpo-
wiedzialne za politykę zdrowotną dysponują władzą, która uprzywilejowuje ich wie-
dzę37. 

 Głęboki fatalizm kultury nędzy wyraża się w przekonaniu ubogich o tym, że nie-
zależne od ich woli okoliczności zewnętrzne determinują ich sytuację, podczas gdy inni 
obywatele wierzą, że mogą kontrolować swoje przeznaczenie poprzez wysiłek i umie-
jętności (czynniki wewnętrzne). Obecność postaw fatalistycznych wśród społeczności 
zagrożonych infekcją znajduje swój wyraz w nadzwyczaj wysokim odsetku osób 
(57,39%), które deklarują, że należy pogodzić się z losem i z chorobą Chagasa38. W ob-
liczu zbliżającej się śmierci brazylijscy robotnicy twierdzą, że jakiekolwiek działanie 
jest pozbawione sensu, ponieważ tylko czynniki nadnaturalne mogą odmienić nieunik-
nione („Słyszałem, jak moi przyjaciele mówili o tym w ten sposób: zmarła moja matka, 

                     
35 J. Wong-Un, „Control comunitario de las infecciones endémicas: pensando los haceres 
sanitarios colectivos de los campesinos de los Andes peruanos”, Cadernos de Saúde Pública, 
t. 14, nr 2, 1998, ss. 93-98. 
36 R. Briceño-León, Siete tesis..., op. cit., ss. 9-10, 13. 
37 L. Manderson, Applying medical…, op. cit., s. 1021. 
38 P. Chavez-Prieto et al., „Conocimientos, actitudes, antecedentes y conductas ante la En-
fermedad de en la población de una zona endémica de Arequipa, Perú”, Ciencia e Investigación 
Médica Estudiantil Latinoamericana, t. 11, nr 1, 2006, s. 22. 
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mój ojciec umarł, mój brat umarł, na to nie ma lekarstwa. Nie martwię się, nie… Bóg 
jest wszechmogący, prawda?”, „Nie chcę sobie tym zawracać głowy (...) Po co? Moi 
kuzyni umarli na tę chorobę, rozumiesz? Gdybym miał umrzeć dzisiaj, umarłbym. To 
się wydarzy tak czy inaczej. Po co zawracać sobie tym głowę?”)39. 

Wiele prac na temat postaw osób pochodzących z obszarów endemicznych po-
twierdza dominujące – tak reprezentatywne dla kultury nędzy – występowanie poczucia 
rezygnacji i bezsilności wobec pluskwiaków pojawiających się w ich domostwach. 
Przedstawiciele społeczności guaraní potwierdzają, że w ich domach zagnieżdża się tyle 
owadów, że nie czują się już właścicielami przestrzeni ani własnego życia. Środki za-
pobiegawcze i próby eliminacji kolonii owadów okazują się nieskuteczne. Na przykład 
opryskiwanie środkami owadobójczymi „tylko je ogłusza i zmniejsza ich liczbę (...), 
sprawia, że uciekają na pewien czas do domu obok, osłabia je albo tylko otumania, ale 
później wracają w nocy, by kąsać z jeszcze większą zażartością”. Ludzie przyznają, że 
czują się pokonani przez vinchucas i brakuje im już pomysłów, jak można z nimi wal-
czyć40. 

Jedną z psychologicznych konsekwencji silnego przekonania, że los jest nieu-
nikniony i nie można zrobić nic, aby od niego uciec, jest tak zwana „wyuczona bezrad-
ność”. Bierność objawia się przekonaniem o tym, że nie ma sensu starać się o zmianę, 
która w rzeczywistości i tak nie jest możliwa. Prawdopodobieństwo włożenia wysiłku w 
osiągnięcie jakiegoś celu jest tym mniejsze, im skromniejsze są dochody jednostki. Od 
poziomu dochodów zależy również rozumienie osobistego rozwoju jako wyniku wysił-
ku, a nie czynników zewnętrznych, takich jak szczęście czy los41. 

Wyuczona bezradność w strefach endemicznych objawia się także przypisywa-
niem odpowiedzialności za kontrolę wektorów wyłącznie agencjom rządowym. 
W Hondurasie 78% respondentów uważa, że stosowanie środków owadobójczych 
w ramach państwowego programu jest jedynym sposobem na zwalczanie owadów, 
a 43,7% wyraża przekonanie, że odpowiedzialność za wyeliminowanie choroby spo-
czywa wyłącznie na ministerstwie zdrowia. W Wenezueli 40% ankietowanych stwier-
dziło, że opryskiwanie domów przez organizację publiczną powołaną do kontroli cho-
rób endemicznych jest jedyną metodą zwalczania choroby Chagasa. Mimo że są miej-
sca, w których poziom wiedzy na temat siedlisk wektorów jest stosunkowo wysoki, 
zdecydowana większość respondentów zawsze wymienia aplikowanie środków owado-
bójczych przez agendy rządowe jako jedyny sposób zapobiegania kolonizacji domów 
przez owady. W badaniach „uwidacznia się pasywna i zależna postawa społeczności 
oraz czynniki psychospołeczne, które utwierdzają ją w przekonaniu, że niewiele można 

                     
39 E. Uchôa et al., „Signos, significados e ações associados à doença de Chagas”, Cadernos de 
Saúde Pública, t. 18, nr 1, 2002, s. 75. 
40 A. Caballero Zamora et al., „Actitudes y creencias de los indios quechuas de la provincia de 
Zudáñez, departamento de Chuquisaca, Bolivia, frente al vector de la enfermedad del Chagas”, 
Revista del Instituto Médico Sucre, t. 63, nr 112-113, ss. 174, 180, 195. 
41 M. Estefanía et al., „Psicología y pobreza. ¿Hay algo psicológico en la pobreza o es la pobreza 
algo psicológico?”, Explorando Psicología, nr 12, 2003, ss. 21-25; S. Parker et al., „The Culture 
of Poverty: an Adjustive Dimension”, American Anthropologist, t. 72, nr 3, 1970, ss. 519-523. 
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zrobić, aby wyeliminować wektory choroby, i że należy to wyłącznie do instytucji 
zdrowia publicznego lub rządu”42. 

W latach pięćdziesiątych Talcott Parsons w pracy pod tytułem System społecz-
ny43 analizował związek pomiędzy lekarzem a pacjentem jako strukturę społeczną. 
Zgodnie z teorią ról społecznych uchodzenie za chorego gwarantuje pacjentowi, że 
społeczeństwo nie obwinia go za jego stan, w tym za ewentualne zaniedbania i błędy, 
które przyczyniły się do rozwoju dolegliwości. Przyjęcie tej roli zwalnia od odpowie-
dzialności społecznej i prowadzi do wniosku, że stan zdrowia chorego jest skutkiem 
czynników niezależnych od niego. Z tej perspektywy bierność mieszkańców obszarów 
endemicznych może być interpretowana nie tylko jako efekt źle zaprojektowanych pro-
gramów kontroli czy też jako wyraz kultury ubóstwa, lecz także, według teorii Parson-
sa, jako przyjęcie wygodnej roli społecznej.  

Oscar Lewis uważał młodych przedstawicieli kultury nędzy za bardziej skłon-
nych do pesymizmu, smutku i depresji. Wiele późniejszych badań w dziedzinie socjolo-
gii i psychologii wykazało, że członkowie grup o niskim statusie społeczno-
ekonomicznym faktycznie wykazują tego typu emocje, spowodowane niedostrzeganiem 
szans na zmianę sytuacji życiowej i jednocześnie wzmocnione fatalistyczną postawą, na 
jaką wskazywał Lewis.  

W przypadku osób dotkniętych chorobą Chagasa odnotowuje się złe samopoczu-
cie psychiczne związane z charakterem dolegliwości, której nie można kontrolować. 
Większość badanych pacjentów wskazuje na brak ustalonej metody leczenia jako na 
główny czynnik decydujący o znaczeniu schorzenia i często pojawia się w ich wypo-
wiedziach („To jest poważna choroba, ponieważ nie ma na nią lekarstwa, można z tym 
żyć aż do śmierci, bo nie ma na to lekarstwa zdolnego wyleczyć”, „Znam wielu ludzi, 
którzy poddają się leczeniu, ale nie słyszałem, by ktokolwiek wyzdrowiał...”, „[Chagas] 
zabija szybko. Możesz zasnąć jednego dnia i nazajutrz już się nie obudzić (...) Na to nie 
ma lekarstwa, mówi się, że nie ma na to lekarstwa”)44.  

Liczne badania dowodzą, że wśród zarażonych osób przeważają pesymistyczne 
przewidywania co do rozwoju choroby (aż 76,76% respondentów). W grupie brazylij-
skich robotników z pozytywnym wynikiem serologicznym 31,8% doświadcza głębo-
kiego niepokoju, a 21,4% wykazuje symptomy depresji. Ponadto im bardziej nieko-
rzystna jest sytuacja społeczno-ekonomiczna, w której pacjent się znajduje, tym większe 
istnieje ryzyko wystąpienia objawów depresji i przewlekłego, nasilającego się stresu45. 

Wśród osób zarażonych lub pochodzących z obszarów endemicznych można za-
obserwować poczucie marginalizacji, złej samooceny, wrażenie porażki, niższości 

                     
42 G. Ávila Montes et al., La enfermedad..., op. cit., ss. 158-161; M. León Canelón et al., 
„Representaciones sociales de la enfermedad de Chagas en comunidades en riesgo: creencias, 
actitudes y prevención”, Revista Interamericana de Psicología, t. 36, nry 1-2, 2002, s. 225. 
43 T. Parsons, The Social System, The Free Press, New York, 1951. 
44 E. Uchôa et al., Signos, significados..., op. cit., s. 75. 
45 P. Chavez-Prieto et al., „Conocimientos, actitudes..., op. cit., s. 22; L. Gouvêa de Ritz et al., 
„Abordagem psicossocial na doença de Chagas”, Revista da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica, t. 6, nr 3, 2008, ss. 84-87. 
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i „nieistnienia”, tak charakterystyczne dla przedstawicieli kultury nędzy. Biorąc pod 
uwagę zaniedbania w tej sferze życia ze strony państw (na przykład w Meksyku i Para-
gwaju choroba Chagasa oficjalnie nie istnieje), przemysłu farmaceutycznego czy orga-
nizacji międzynarodowych, trudno oprzeć się wrażeniu, że osoby zagrożone infekcją 
traktowane są jak „obywatele drugiej kategorii, ze względu na to, że chodzi o najbied-
niejszą warstwę o mniejszym znaczeniu społecznym, że chodzi o wykluczonych z ist-
niejących struktur społecznych”46. Poczucie bycia ignorowanym jest, jak się okazuje,  

jednym z najsilniejszych doświadczeń kultury nędzy (...); tacy ludzie nie liczą się, jakby 
wcale nie istnieli. Ich zmagania polegają na próbach potwierdzenia swego istnienia, bycia 
zauważonym (…). Czują się bezbronni przede wszystkim wobec położenia, w jakim się 
znaleźli47. 

Wśród cech osobistych, które rozwijają się w procesie socjalizacji kultury nędzy, 
Lewis wyróżnia „silne poczucie (…) braku przynależności. Są jak cudzoziemcy we 
własnym kraju, przekonani, że istniejące instytucje nie służą ich interesom i potrzebom. 
Obok tego poczucia bezsilności występuje jeszcze powszechne poczucie niższości, bra-
ku wartości” 48. W przypadku wielu rolników wysiedlanych ze swych ziem, zmuszonych 
do pracy i wznoszenia domów na obszarach, które nigdy nie będą do nich należeć, nie 
dziwi fakt, że nie chcą oni inwestować swych ograniczonych środków w poprawę wa-
runków mieszkalnych. Podobna sytuacja ma miejsce w ośrodkach miejskich, gdzie 
mieszkańcy marginalnych dzielnic żyją w ciągłej obawie przed eksmisją. Z medyczne-
go punktu widzenia mogłoby się wydawać, że już niewielki wysiłek wydatnie zminima-
lizowałby ryzyko choroby, „ale to nie jest logika, według której postępuje ci ludzie”. 
Dopiero zamiar i możliwość pozostania w danym miejscu na dłużej przekłada się na go-
towość poprawy warunków otoczenia49. 

Porównanie rezultatów programu rządowego w Wenezueli i reformy rolnej 
w Salwadorze uzmysławia znaczenie, jakie odgrywa własność ziemi w próbach elimi-
nacji zagrożenia wektorowego. W Wenezueli w latach pięćdziesiątych XX wieku dzięki 
dochodom z tytułu sprzedaży ropy możliwe było wybudowanie 400 „zdrowych” do-
mów, ale efekty tej inicjatywy były niewielkie. Choć w Salwadorze podobna akcja nie 
była możliwa ze względu na brak środków materialnych, wektory choroby zostały wye-
liminowane. Okazuje się, że po porozumieniach pokojowych z Chapultepec w 1992 ro-
ku powstały okoliczności sprzyjające reformie rolnej, która zaowocowała inwestycjami 
wielu rodzin w poprawę warunków mieszkalnych. Bez pomocy instytucjonalnej czy 
nawet zachęt do działań prozdrowotnych mieszkańcy rejonów endemicznych, najpraw-
dopodobniej nieświadomie, usunęli jeden z głównych czynników sprzyjających infesta-
cji50. 
 

                     
46 R. Briceño-León, Las dimensiones..., op. cit., s. 202. 
47 X. García, Cultura de..., op. cit., s. 6. 
48 O. Lewis, Los hijos..., op. cit., s. xix. 
49 R. Briceño-León, Las dimensiones..., op. cit., s. 200-201. 
50 R. Briceño-León et al., The social..., op cit., s. 110. 
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Wśród cech kultury nędzy znamienna jest orientacja czasowa – ubodzy najczę-
ściej skupiają się tylko na teraźniejszości. Ignorują przeszłość prawdopodobnie ze 
względu na frustrujące doświadczenia, a przyszłość z powodu wiążącej się z nią nie-
pewności. W kulturze nędzy żyje się „tu i teraz”, a planowanie jest bezcelowe, ponie-
waż każdego dnia walkę o przetrwanie podejmuje się na nowo. Ową orientację czasową 
świetnie ilustruje przyjmowana przez biedotę postawa wobec oszczędzania. Skoro środ-
ki, które udaje się odłożyć, są minimalne i nie wystarczają na wyjście z ubóstwa, w ra-
mach kultury nędzy oszczędzanie nie może stanowić jakiejkolwiek wartości. Poważne 
zmiany zwykle są wynikiem wydarzeń znajdujących się poza kontrolą danej osoby, ta-
kich jak cud, łut szczęścia, pomoc bogatego dalekiego członka rodziny. Z tego powodu 
sensowniejszym sposobem na spożytkowanie nadwyżek niż oszczędzanie wydaje się 
ofiara dla jednego ze świętych bądź los kupiony na loterii. W tym sensie nie planuje się 
również sytuacji ekonomicznej rodziny51. 

Pośród osób zarażonych chorobą Chagasa zarysowuje się podejście do czasu 
zbieżne z tym, które Lewis opisał jako jedną z cech charakterystycznych dla kultury nę-
dzy. João Pinto Dias uważa, że „prowizoryczność jest ich sposobem bycia, żyją z dnia 
na dzień (...), a pojęcia zdrowia i choroby w rzeczywistości ograniczają się do możliwo-
ści podjęcia pracy i nieodczuwania bólu”. Badania wykazują ponadto, iż osoby, które 
mają negatywne oczekiwania co do przyszłości lub nie wierzą, że mogą wpływać na 
przebieg wydarzeń, mają tendencję do zaniedbywania środowiska, w którym żyją, 
w tym stanu sanitarnego własnych domów52.  

Inny aspekt orientacji czasowej u przedstawicieli kultury nędzy związany jest z 
brakiem gotowości do odkładania momentu zaspokojenia pewnych potrzeb w czasie. 
Preferowane są akcje przynoszące natychmiastowy rezultat, a nie takie, które wymagają 
systematycznego wysiłku i długiego horyzontu czasowego, nawet jeśli to te ostatnie 
miałyby ostatecznie przynieść większe korzyści. W kontekście choroby Chagasa posta-
wa ta widoczna staje się zwłaszcza w opiniach i decyzjach dotyczących leczenia, które 
wymaga bardzo długotrwałego przyjmowania medykamentów bez widocznych skut-
ków. Wśród wypowiedzi pacjentów powtarza się element zwątpienia, czy stosowane 
preparaty można uznać za leki, zważywszy na czas ich stosowania („Ja jeszcze nie sły-
szałem, żeby istniało lekarstwo na tę chorobę. Często mówi się, że człowiek cierpiący 
na chorobę Chagasa powinien brać [leki] codziennie. Wydaje się, że to leczenie nie ma 
końca”, „Boję się leczenia. Brać na to leki?... Nie chcę. Jeśli nie ma prawdziwego lekar-
stwa, to głupio, że ludzie je biorą”)53. Możliwe, że niechęć do uczestnictwa w rządo-
wych inicjatywach ograniczania transmisji choroby poprzez planowanie remontów do-
mów opiera się na podobnej logice. Długoterminowe strategie bez widocznych na 
pierwszy rzut oka efektów zapewne nie stanowią zbyt dużej wartości w opinii zagrożo-
nych społeczności. Kultura nędzy, która raz już powstała, następnie umacnia się z poko-
lenia na pokolenie poprzez socjalizację młodych ludzi. Przeistacza się tym samym 

                     
51 M. Estefanía et al., Psicología y..., op. cit., s. 21-25; X. García, Cultura de..., op. cit.,, s. 5. 
52 J. C. Pinto Dias, „Aspectos socioculturais..., op. cit., s. 121; R. Briceño-León, Las 
dimensiones..., op. cit., s. 201. 
53 E. Uchôa et al., Signos, significados..., op. cit., s. 77. 
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w błędne koło, w którym przyczyny i skutki wzmacniają się wzajemnie. Punktem wyj-
ścia jest reakcja na trudne warunki życia, którą członkowie grupy przyswajają i interna-
lizują aż do osiągnięcia przekonania, że jest to jedyna słuszna odpowiedź na sytuację, w 
jakiej się znajdują. Nędza prowadzi do wytworzenia kultury, w której pewne zachowa-
nia służą przetrwaniu w niekorzystnych warunkach, ale jednocześnie powodują nie-
zdolność do wyrwania się z nich. Bieda staje się mechanizmem reprodukcji biedy. 

Oscar Lewis uważa, że kultura nędzy powstaje w odpowiedzi na marginalizację 
w kapitalistycznym społeczeństwie podzielonym na klasy, w którym króluje indywidua-
lizm54. Jednocześnie interpretuje ją jako wyraz adaptacji do niekorzystnych warunków. 
Lewis zakłada na przykład, że fatalizm służy jako mechanizm dostosowawczy, ponie-
waż spełnia funkcję zmniejszania poczucia osobistej porażki. Niektóre współczesne ba-
dania wskazują, że ubogie rodziny przyjmują strategię akceptacji problemów jako spo-
sobu na zminimalizowanie ich niekorzystnych efektów. Badanie zrealizowane w Sta-
nach Zjednoczonych pozwoliło stwierdzić, że postawy charakterystyczne dla kultury 
nędzy są typowym mechanizmem adaptacyjnym, którego głównym celem jest utrzyma-
nie równowagi psychicznej55.  

Długotrwałe egzystowanie z brzemieniem choroby doprowadziło do naturalizacji 
problemu – do przekonania, że „to normalne”, choroba „i tak jest wszędzie”, to „taka 
przypadłość dziecięca” lub że jest ona „nie do uniknięcia”. Ze względu na częstotliwość 
występowania chorobę Chagasa uważa się za coś zwyczajnego, niebudzącego wielkich 
emocji. Mieszkańcy obszarów endemicznych w swych wypowiedziach minimalizują 
znaczenie choroby, włączając ją w ramy swojej codzienności jako stały element warun-
ków życia. „Chagas to po prostu rzeczywistość, w jakiej wypadło nam żyć” lub „vin-
chucas są częścią naszego życia” – tego typu twierdzenia pokazują, jak bardzo zakorze-
nione jest przekonanie o tym, że choroby stanowią jedną z nieodłącznych cech życia 
w ubóstwie56. 

Zgodnie z teorią Lewisa istnieją dwie grupy osób wśród biednych. Członkowie 
pierwszej z nich podzielają wartości i styl życia większości społeczeństwa, czują, że 
mogą być, kim zechcą, mają dość duże aspiracje zawodowe i wierzą, że mogą poprawić 
swą sytuację ekonomiczną. W drugiej grupie natomiast przeważa przekonanie o nie-
wielkim wpływie jednostki na własne życie, jej członkowie są pesymistycznie nasta-
wieni do przyszłości, skupiają się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, ma-
ją niewielkie ambicje, czują się marginalizowani, bezsilni i zależni od innych57. Wśród 
mieszkańców obszarów endemicznych, do których skierowane są inicjatywy edukacyj-

                     
54 O. Lewis, La vida..., op. cit., s. XLIV . 
55 M. Estefanía et al., Psicología y..., op. cit., s. 21-25; S. Parker et al., The Culture…, op. cit., 
ss. 519-523. 
56 A. Bar et al., „Hábitos y creencias sobre parásitos y enfermedades parasitarias en habitantes de 
Santa Ana de los Guácaras, Corrientes, Argentina”, Boletín de Malariología y Salud Ambiental, t. 
49, nr 1, 2009, ss. 128-131; P. Kreimer et al., „Producción de conocimientos científicos 
y problemas sociales en países en desarrollo”, Nómadas, nr 27, 2007, s. 113; J. R. Verdú et al., 
„Control del Chagas en comunidades quaraníes: conociemiento y hábitos dentro del Proyecto de 
Mejoramiento de Viviendas en Bolivia”, Gaceta Sanitaria, t. 17, nr 2 2003, s. 167. 
57 D. Miller, „A partial..., op. cit., s. 720. 
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ne lub projekty zmierzające do poprawy życia, również możliwe do zaobserwowania są 
dwie postawy. Część społeczności przejawia gotowość do zastosowania odpowiednich 
strategii i środków zapobiegawczych, druga grupa natomiast wykazuje podejście zgod-
ne z logiką kultury ubóstwa. W wielu aspektach życia społecznego kultura nędzy od-
grywa niepoślednią rolę, pogłębiając wartości i zachowania uniemożliwiające przezwy-
ciężenie ubóstwa. W przypadku choroby Chagasa przynależność do kultury nędzy 
oznacza niechęć do podejmowania działań służących ochronie przed zarażeniem i zwal-
czaniu jej przyczyn. W projektowaniu programów zwalczania endemii należy uwzględ-
nić jej wpływ dla zwiększenia efektywności i trwałości podejmowanych działań.  
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